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Thuiskomen	bij	jezelf…	
	

	

	

Op	het	moment	van	je	geboorte	ben	je	het	dichtst	bij	je	oorspronkelijke	zelf.	
Als	het	ware	ben	je	bij	je	kern	van	wie	je	in	wezen	bent		

met	al	je	kwaliteiten	en	bijzondere	talenten.	
Dan	stap	je	het	leven	in…	

	

In	dit	boekje	vind	je	een	hele	belangrijke	kennis	op	het	gebied	van	ademen	en	een	paar	
ademoefeningen	die	duizenden	jaren	geleden	al	bedacht	zijn.	Dit	zijn	geweldige	tools	om	je	
lichaam	in	een	tel	in	een	ontspannen	staat	te	brengen!	Het	helen	van	mijn	ademhalingspatroon	
heeft	een	geweldig	positief	effect	gehad	op	mijn	leven.	Dit	gun	ik	iedereen,	zeker	in	deze	tijd	
waarin	we	voortdurend	stress	ervaren.	Kracht	van	ademen	is	de	oplossing!	Ik	nodig	je	van	harte	uit	
eens	te	komen	kijken	op	mijn	opleidingscentrum.	We	kijken	naar	je	uit!	

Allerhartelijkst,	

Annette	Weers	
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Betekenis	van	adem	

Het	Nederlandse	woord	adem	is	verwant	met	het	Sanskriet	woord	atman	dat	adem,	levensadem,	
leven	en	ziel	betekent.	Hoewel	oorspronkelijk	in	onze	taal	het	woord	adem	ook	een	wijder	begrip	
omvatte,	is	de	betekenis	nu	beperkt	tot	uitsluitend	de	lucht	die	we	inademen.	Vandaar	dat	in	de	
oude	tekst	staat:	"wie	zijn	adem	beheerst,	beheerst	zijn	denken".	Maar	ook	gespiegeld:	"wie	zijn	
denken	beheerst,	beheerst	en	adem".	Praktisch	gezien	betekent	dit,	adembeheersing	en	
denkbeheersing	samenzijn.	

“Een	van	de	belangrijkste	aspecten	van	de	kracht	van	ademen	is	het	loslaten	
van	de	weerstand	tegen	het	leven.”	

Spirituele	ademhaling	

Ademen	is	een	groot	mysterie,	alle	spirituele	tradities	hebben	er	wel	iets	over	gezegd	of	geschreven.	
In	de	Veda	wordt	gesproken	over	de	scheppende	God	Brahma	die	met	zijn	adem	in	alle	schepselen	
aanwezig	is.	In	talloze	scheppingsverhalen	kun	je	lezen	over	de	goddelijke	adem	die	de	drijvende	
kracht	achter	alles	is.	In	de	bijbel	wordt	gesproken	over	de	geest	Gods	die	tegelijkertijd	de	adem	
Gods	is,	het	goddelijke	prana	dat	alles	tot	leven	brengt	en	houdt.	De	adem	blijkt	dus	niet	alleen	
zuurstof	te	zijn,	maar	ook	essentiële	energie	te	bevatten.		In	het	westen	kennen	we	die	energie	als	
levensenergie,	bio	–	energie	of	elan	Vital.	In	India	noemt	men	het	prana.	In	China	Chi.	De	Kahuna’s	
noemen	deze	energie	Mana.	De	mysticus	Hazrat	Inayat	Khan	zegt	er	het	volgende	over:	

	

“De	waarneembare	adem	die	we	in	onze	neusgaten	voelen	als	lucht	die	wordt	
ingezogen	en	uitgeblazen,	is	slechts	een	gevolg	van	het	ademen.	Het	is	niet	de	

adem.”	
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Adem	en	emoties	

Onze	ademhaling	is	onmiskenbaar	verbonden	met	onze	emotionele	toestand.	Als	we	ons	blij	voelen	
ademen	we	die	energie	verder	naar	binnen	in,	waardoor	die	blijheid	tot	ons	komt.	Bij	het	uitademen	
komt	de	blijheid	weer	naar	buiten	en	kunnen	we	er	expressie	aangeven	door	bijvoorbeeld	te	gaan	
zingen.	Emoties	hebben	van	nature	een	opwaartse	beweging:	ik	voel	de	vreugde	in	me	opkomen,	er	
kwam	verdriet	naar	boven,	kwam	angst	omhoog.	De	natuurlijke	beweging	van	een	emotie	is	om	hem	
diep	in	te	ademen,	te	doorleven,	te	verwerken	en	met	krachtige	uitademing	weer	omhoog	en	naar	
buiten	te	brengen.	

Adem	en	emoties	zijn	verbonden	aan	elkaar.	We	stikken	van	woede,	we	kijken	ademloos	toe,	we	
geven	een	zucht	van	verlichting.	Om	emoties	goed	te	kunnen	voelen	moet	je	diep	inademen,	als	we	
niet	willen	voelen	moeten	we	zo	oppervlakkig	mogelijk	ademen.	Bij	een	volledige	uitademing	kun	je	
uiting	geven	aan	emoties.	Wanneer	je	geen	uiting	wil	geven	aan	de	boosheid	of	het	verdriet	dan	hou	
je	de	uitademing	vast.	Emoties	horen	bij	het	leven	en	kunnen	alleen	tot	uiting	komen	door	diep	te	
ademen.	

	

	

	

Zolang	we	door	blijven	ademen	op	het	moment	dat	er	emoties	zijn	dan	kunnen	zij	verwerkt	worden	
en	heb	je	er	geen	nadelige	gevolgen	van.	Anders	wordt	het	wanneer	er	sprake	is	van	een	
permanente	onaangename	situatie.	Bijvoorbeeld	als	kind	toen	je	afhankelijk	was	van	je	ouders.	
Wanneer	een	kind	bang	is	vanwege	een	onveilige	situatie	en	dat	niet	mag	zijn	van	de	ouders.	Dus	de	
angst	niet	geaccepteerd	wordt	door	de	ouders	zal	het	kind	de	angst	gaan	onderdrukken.	Door	
oppervlakkige	adem	zal	de	angst	niet	worden	doorleefd	maar	worden	vastgezet.	

Wanneer	je	als	kind	niet	bang	mag	zijn,	zijn	we	vaak	de	rest	van	ons	leven	bang.	De	angst	is	dan	niet	
het	probleem	maar	het	feit	dat	de	angst	er	niet	mag	zijn.	Uiteraard	geldt	dit	ook	voor	andere	emoties	
die	juist	pijn	gaan	doen	wanneer	we	er	ons	tegen	verzetten.	Het	verzet	is	dan	tegen	de	emotie	die	er	
wel	is	maar	niet	wordt	geaccepteerd.	Dit	heeft	zijn	weerslag,	permanent	op	je	adempatroon.	Door	
verbonden	te	ademen	breng	je	het	oorspronkelijke	ademritme	weer	terug	en	kunnen	we	de	emoties	
die	we	weggestopt	hebben	alsnog	doorleven	en	toelaten,	vanuit	acceptatie.	Je	voelt	dan	uiteindelijk	
rust	en	vrede	over	je	heen	komen.	
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Voordelen	van	bewust	ademen	
Het	ademhalingspatroon	kan	je	zien	als	een	metafoor	voor	hoe	je	leeft.	Wanneer	je	je	ademhaling	
beperkt,	je	emotionele	reacties	verflauwt	en	onderdrukt,	beperken	we	ons	leven	op	dezelfde	manier.	
Door	je	zintuigen	te	focussen,	je	ademhaling	te	leiden,	open	je	jezelf	voor	een	gezonde	
levenservaring,	die	je	doet	opbloeien.	De	sleutel	is	een	ontspannen,	intuïtief	ademhalingsritme.	We	
houden	onze	ademhaling	in,	om	niet	iets	onaangenaams	te	voelen,	we	deactiveren	onze	emoties,	die	
daar	onderdrukt	en	opgeslagen	worden	in	het	onderbewustzijn.	Al	deze	emoties	onderdrukt	houden	
(letterlijk	allemaal	binnenhouden)	vraagt	enorm	veel	energie	en	creëert	chronische	spanning	in	ons	
lichaam.		

De	meeste	mensen	gebruiken	65	tot	70	%	van	hun	maximale	capaciteit.	Dus	30	%	van	alle	energie	die	
je	zou	kunnen	hebben	gaat	zo	de	prullenbak	in.		

De	voordelen	van	een	gezond	ademhalingspatroon	zijn	enorm	groot,	zowel	voor	je	lichaam,	je	geest	
en	je	ziel!	In	de	ademcoachopleiding	vertel	ik	je	hier	meer	over.	

	

	

	

Wie	zich	zorgen	maakt	en	veel	piekert,	denkt	vaak	aan	wat	er	in	de	toekomst	allemaal	mis	kan	gaan	
of	wat	er	in	het	verleden	fout	ging.	Het	“nu”	is	naar	de	achtergrond	verdwenen,	bedolven	onder	alle	
gedachten.	

Wie	met	zijn	aandacht	naar	zijn	adem	gaat,	komt	in	contact	met	zijn	lichaam,	met	sensaties	en	
emoties	van	het	moment,	met	het	leven,	het	echte	leven.	Niet	het	denkbeeldige	leven,	dat	wat	nog	
kan	gebeuren	of	gebeurd	is,	maar	wat	er	nu	echt	is.	Je	adem	is	er	altijd,	je	kunt	het	altijd	inzetten,	dat	
geeft	vertrouwen.	

“Als	je	ademt	ben	je	in	het	nu,		
want	je	kan	niet	voor	gisteren	of	morgen	ademen.”	

Veel	mensen	ademen	niet	goed,	waardoor	er	te	weinig	zuurstof	is.	Dit	geeft	hartspanningen	en	veel	
energieverlies.	
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Als	je	goed	ademt	val	je	af,	je	masseert	je	darmen,	waardoor	je	voedsel	wordt	gemasseerd.		Een	
goede	ademhaling	masseert	de	nieren,	zodat	ze	weer	optimaal	je	lichaam	schoon	kunnen	maken.	De	
lever	werkt	net	als	een	spons.	Als	je	inademt	druk	je	hem	dicht	en	bij	de	uitademing	geef	je	de	lever	
weer	alle	ruimte.	Zo	masseer	je	hem	dus.	Goed	werkende	organen	werken	beter	dan	een	anti-	rimpel	
crème.	

De	sleutel	van	ontspannen	is	de	uitademing!	

Er	komen	12	craniale	zenuwen	of	hersenzenuwen	uit	de	hersenen,	als	het	waren	12	snoeren.	
De	nervus	vagus	is	de	tiende	hersenzenuw.	Een	andere	naam	voor	deze	zenuw	is	zwervende	zenuw	
of	zwerfzenuw.		Deze	zenuw	loopt	vanuit	de	hersenen	aan	beide	kanten	naar	de	longen,	het	hart,	
naar	de	interne	organen	tot	onderaan	je	rug.	Zodra	je	ontspant	met	een	uitademing	kom	je	direct	in	
de	10de	zenuw	terecht.	Dit	is	wat	Yogi’s	doen.	Zo	verlaag	je	je	hartslag	en	kunnen	ze	uren	mediteren.	
Iedereen	kan	dit!	Het	geeft	een	smile	op	je	gezicht	en	je	voelt	je	goed.	Dit	is	optimaal	voor	je	
gezondheid	en	je	zorgt	voor	je	immuunsysteem.	

Ontspanning	is	de	sleutel	tot	succes	in	de	dingen	die	je	doet!	

Door	de	ontspanning	kan	je	je	beter	focussen	en	heb	je	energie	en	heldere	aandacht.	

De	onderstaande	oefening	komt	uit	de	duizenden	jaren	oude	leer	van	de	Pranayama.	Dat	is	de	study	
of	life	force.	Het	is	misschien	wel	een	van	de	meest	eenvoudige	oefeningen,	maar	wel	een	van	de	
allerbelangrijkste!	

Ontspanningsoefening	1	
Adem	in	en	maak	de	uitademing	2x	langer	dan	de	inademing.	(dus	1:2)	Dit	verhoogt	de	
longcapaciteit	en	draagt	bij	tot	het	ontspannen	van	het	lichaam	en	verlagen	van	de	
bloeddruk.	Het	voorkomt	stress	of	helpt	je	stress	te	verminderen.	
Adem	in,	houd	je	adem	vast	en	adem	uit	in	de	verhouding	1:4:2.	Dit	betekent	b.v.	2	
tellen	in:	8	tellen	vast:	4	tellen	uit.	
Voel	bij	de	uitademing	dat	je	het	relaxte	gedeelte	in	gaat.	Als	je	2x	zo	lang	uitademt	blijf	
je	2x	zo	lang	in	de	10de	zenuw.	De	vegas	zenuw	praat	met	je	hart.	Je	geeft	je	hart	een	
signaal:	rustig	aan!	
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Ontspanningsoefening	2	
Nadi	Sodhana,	alternatieve	neus	ademhaling,	is	een	oefening	om	balans	te	brengen	in	je	
ademhaling,	je	hersenen	en	je	gehele	zenuwgestel.	Je	activeert	je	neusgaten	en	
binnenin	je	neus.	Zeer	geschikt	bij	astma	en	allergieën.	
Leg	je	wijsvinger	op	je	derde	oog.	Met	de	duim	en	middelvinger	druk	je	om	beurten	een	
neusvleugel	dicht.	Adem	in	door	een	neusgat	en	breng	de	lucht	zo	hoog	mogelijk	in	je	
neus.	Dan	adem	je	uit	via	het	andere	neusgat.	Maak	de	in,-	en	uitademing	even	lang.	
Doe	dit	4	minuten	of	langer.	
	

	
	

Hoe	kan	je	de	nervus	vagus	nog	meer	stimuleren?		

• Adem	met	je	middenrif	langzaam	in	en	zing	of	neurie	je	favoriete	deuntje.	
• Door	een	lage	en	diepe	buikademhaling	stimuleer	je	de	nervus	vagus	wat	ervoor	zorgt	dat	al	

die	belangrijke	organen	uit	de	stress-	modus	komen	en	optimaal	gaan	functioneren.	Met	de	
buikademhaling	geef	je	bewust	een	seintje	aan	je	lichaam	dat	je	niet	in	levensgevaar	bent	en	
dat	het	zich	kan	richten	op	herstellen.	

• Was	je	gezicht	met	koud	water	
• Mediteer	op	liefde	en	zachtheid.	
• Zorg	voor	je	darmen.	
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Zelf	de	opleiding	of	workshop	volgen	
Kracht	van	ademen	2-daagse		

In	de	tweedaagse	workshop	Kracht	van	ademen	onderga	je	4	ademsessies	onder	begeleiding	van	
afgestudeerde	ademcoaches	en	docent(en).	We	gebruiken	de	verbonden	ademhalingstechniek.	
Hierna	is	je	adempatroon,	uitzonderingen	daar	gelaten,	open	genoeg	om	in	je	eentje	zelf	verder	te	
oefenen.	Deze	workshop	geef	ik	sinds	1999	meerdere	keren	per	jaar.	De	inschrijvingen	gaan	altijd	
heel	hard,	dus	meld	je	op	tijd	aan.	

Meer	info:	https://www.annetteweers.nl/workshops/workshop-kracht-ademen/	

Ademcoachopleiding	10-	daagse	(erkende	opleiding)	

Deze	cursus	staat	is	toegankelijk	voor	iedereen	en	tevens	erg	geschikt	voor	therapeuten,	
hulpverleners	en	coaches	die	willen	leren	werken	met	de	helende	kracht	van	ademen.	Een	
voorwaarde	is	dat	je	voor	of	tijdens	de	opleiding	een	Kracht	van	ademen	tweedaagse	meedoet.	Zo	
kan	je	zelf	de	ervaren	hoe	krachtig	ademsessies	werken.	Tijdens	10	lesdagen	leer	je	de	technieken	en	
vaardigheden	voor	het	geven	van	ademsessies.	Het	doel	van	de	opleiding	is	het	zelfstandig	kunnen	
begeleiden	van	ademsessies.	Na	het	met	succes	behalen	van	de	toets	ben	je	hiertoe	in	staat.	Het	vak	
als	ademcoach	kan	als	zelfstandig	beroep	uitgeoefend	worden.	Het	geleerde	is	goed	te	combineren	
binnen	andere	beroepen.	Na	de	opleiding	is	het	mogelijk	stage	te	lopen	bij	de	Kracht	van	ademen	
tweedaagse	onder	de	supervisie	van	Annette	Weers.	Dit	is	een	prachtige	mogelijkheid	die	je	
aangeboden	wordt	om	ervaring	op	te	doen.	

Meer	info:	https://www.annetteweers.nl/opleidingen/opleiding-ademcoach/	

	

• Locatie:	“De	Kern”	Kernstraat	2a	Leiden	op	vrijdagen.																																																																														
Data:	Vrij:	14,21,28	sept.,	12,19	okt.,	2,16,23	nov.,	7,14	dec.	2018		van	10.00	t/m	16.30	uur													

• Locatie:	“Sensibel”	Capelle	aan	de	IJssel	op	maandagen.		Data:	Ma	29	okt.,	5,12	nov.,	3,	17	
dec.	2018	7,	21	jan.,	4,	11	febr.	en	4	mrt	2019		van	10.00	t/m	16.30	uur	

• Kosten:	EUR	1395	

In	2018	kan	je	de	workshop	en	opleiding	nog	aftrekken	van	de	belasting!!!	Dus	een	derde	van	het	
cursusgeld	krijg	je	terug!!!		
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Reacties	van	(oud)	studenten	

Geef	je	helemaal	over	en	laat	je	verwennen!	

Na	de	ademworkshop	ben	je	niet	meer	dezelfde;	onder	de	deskundige	en	liefdevolle	
begeleiding	van	Annette,	Debora	en	Jeroen	en	natuurlijk	alle	begeleiders	kan	je	je	een	
weekend	helemaal	overgeven	en	laten	verwennen.	Ik	ben	superblij	dat	ik	ook	nog	de	
ademcoach	opleiding	doe,	zodat	ik	nog	meer	kan	proeven	van	dit	enthousiasme	team.	Doen!	
Ik	gun	dit	iedereen.	

Annemieke	

30,	januari,	2018	

Say	no	more	

Hoi.	Eind	vorig	jaar	heb	ik	de	ademcoach	opleiding	gevolgd	bij	Annette.	Ik	heb	het	ervaren	
als	een	speelse	manier	om	bij	jezelf	te	komen.	En	de	adem	als	krachtig	middel	in	te	zetten	
om	het	emotionele	lichaam	in	beweging	te	krijgen.	Heerlijk	en	pittig	tegelijkertijd!!	De	
eerste	sessie	die	ik	gaf	bij	iemand	zei	na	afloop:	“dit	zou	de	hele	wereld	moeten	doen”.	Say	
no	more.	🙂🙂🙂🙂	

Met	een	hartelijke	groet,	
Erik		

17,	januari,	2018	

Adembenemend…	

…	in	de	betekenis	van	overweldigend,	indrukwekkend,	boeiend,	mooi,	diepgang,	speels.	
Annette	is	een	heerlijk	warm,	humoristisch	mens/	docent/	ervaringsdeskundige	en	bezit	
een	enorme	hoge	‘gunfactor.’	Ze	deelt	met	liefde	al	haar	jarenlange	opgedane	kennis	en	
gunt	jou	heling	tot	in	de	diepste	lagen.	Daarbij	werkt	zij	met	fijne	en	goeie	begeleiders	
waardoor	de	lessen	veilig,	vertrouwd	en	soepel	verlopen.	De	lessen	zijn	afwisselend,	
dynamisch,	en	er	is	veel	ruimte	voor	‘integratie’.	Kortom,	afgezien	van	dat	je	ongekende,	
diepzinnige	stof	aangereikt	krijgt	is	de	Ademcoach	opleiding	een	verrijking	en	cadeau	voor	
Jezelf.	
En	de	Adem	Tweedaagse	is	ook	een	waanzinnige	ervaring,	check	it	out	yourself!	

Martine	

14,	januari,	2018	
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Magic	

Annette	is	zo	bevlogen	dat	je	zelf	automatisch	meevliegt	met	haar	op	haar	energie.	
Ondertussen	leert	ze	het	je	op	een	warme,	pure,	praktische,	humoristische	en	duurzame	
manier	zelf	te	kunnen.	
Ik	ben	blij	dat	Annette	mij	heeft	‘aangestoken’	😉😉😉😉	

Saskia	

13,	januari,	2018	

Inspirerend	

In	de	opleiding	tot	ademcoach	heb	ik	ervaren	wat	een	mooi	mens	Annette	is,	de	warmte	en	
kennis	die	ze	met	jou	deelt	geeft	je	het	vertrouwen	dat	je	alles	kunt	bereiken.	
Annette	heeft	een	natuurlijke	behoefte	om	alles	wat	ze	weet	met	jou	te	delen	dat	maakt	haar	
een	geweldige	lerares.	
Ik	ben	zo	geïnspireerd	door	haar	dat	ik	na	het	behalen	van	mijn	diploma	mij	meteen	heb	
opgegeven	voor	de	Intuïtieve	ontwikkeling.	

Stephanie	

11,	januari,	2018	
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Opleidingen		
Scholing	en	bijscholing	

• Ademcoach	
• Intuïtieve	ontwikkeling	
• Aurahealing		
• Aurareading	
• Voice	Dialogue	

	

Workshops		
2-daagse	belevingen,	o.a.:	

• Kracht	van	ademen	
• Innerlijk	kind	
• Sacred	womb	lodge		
• Voice	Dialogue	

	

Rode	tent		
Maandelijkse	avonden	

• Vrouwencirkels	
	

	

	

	

	

Compleet	aanbod	en	inschrijving		

annetteweers.nl	
annetteweers@live.nl				
M	06-14770688	
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